
Liitinvalikoimamme alueemme laajin
Varastostamme Kauhavalta löydät heti hyllystä lähes 700 erilaista 
liitintä ja nippaa sekä letkuja kokoväliltä 1/4” - 3/4”, joten pystymme 
valmistamaan Teille nopeasti mukaan lähes letkun kun letkun. 

Koulutettu henkilöstö
Myymälämme henkilökunnasta suurin osa on saanut maahantuojan 
järjestämän koulutuksen ja pystyy näin ollen valmistamaan 
hydrauliletkuja asiantuntevasti.

Jatkuva kehittäminen
Kuuntelemme ja selvitämme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita 
hydrauliikan alalla ja olemme valmiina laajentamaan valikoimaa 
kysynnän mukaan.
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Päivystämme 24/7 
jokainen päivä 
viikosta. 
Arkisin klo 18-22   50 €
Lauantaisin klo 15-22  60 €
Sunnuntaisin klo 09-22  70 €
Ma-Pe klo 22-07  120 €
La-Su  klo 22-09  150 € 
Päivystyshinnat alv0

Muuten myymälän aukiolojen mukaan!

5000Hydrauliikan

Nimikettä 
Kun hommat keskeytyy olipa kello 

sitten mitä tahansa soita päivystys-
numeroomme niin me autamme.

Tilaamalla seuraavalle päivälle
IKH:n valikoimista löydät yli 5000 nimikkeen valikoiman 
huippulaadukkaita hydrauliikkatuotteita johtavilta valmistajilta 
Euroopasta, Japanista, ja Pohjois-Amerikasta. Mitä meiltä ei heti 
löydy omasta varastosta sen saamme seuraavalle päivälle.

Hydrauliikkapalvelu Kauhavan myymälässä
Lakeuden kone ja maataloustarvike Oy

Vaskitie 2, 62200 KAUHAVA 
p. 020 730 6600 (virka-aikana)

ark. 8-17 la 9-13 su suljettu

Hydrauliikan kokonaispalvelua
Letkujen valmistuksen lisäksi kauttamme saat myös erilaiset 
hydrauliikan komponentit kuten nipat, putkistotarvikkeet, 
pikaliittimet, venttiilit, pumput, hydrauliikkamoottorit, sylinterit, 
säiliöt, suodattimet, öljyt, koneikot ja paljon muuta.

Asiantuntevaa
Palvelua 24/7

Me pidämme pyörät pyörimässä
Meille on tärkeää että Asiakkaallamme pyörät pysyvät pyörimässä 
myös silloin kun vahinko sattuu pahimpaan mahdolliseen aikaan.
Siksi meiltä letkut ja muut myymälän yli 20 000 tuotetta myös virka-
ajan ulkopuolella.

Varaosat ja tarvikkeet
Hydrauliikan lisäksi meiltä tunnetusti Kauhavalta myös LongLife 
traktorin varaosat ja tarvikkeet. Kun sesonki on kiihkeimmillään 
ja koneet rikkoontuu silloin ei auta odottaa seuraavaan päivään 
vaan apu on saatava heti. Muista silloin Lakeuden koneen 
päivystyspalvelu.

Pienkonehuoltomme
Omassa huollossamme Kauhavalla ja Lapualla huollamme 
pienkoneet kuten sahat, ruohonleikkurit, mopot, mönkijät, kelkat jne.
Pienkonehuoltomme palvelee arkisin liikkeen aukioloaikoina.

040 595 0105


